ความกาวหนาการขับเคลื่อน ๔๖ ตัวชี้วัด (KPI) เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
กระบวนการวิเคราะหภารกิจหนาที่และความพรอมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (KPI)
ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ภารกิจหนาที่ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิเคราะหผลผลิตตามภารกิจหนาที่ของสกศ.

ผลผลิตที่เปนงานหลัก
ไม ใช
วิเคราะหหา
ผลผลิตใหมขึ้นมาทดแทน

ผลผลิตที่เปนงานสนับสนุน
๔๖ เรื่อง

ใช

จัดทํากระบวนการดําเนินงาน

จัดทําเปนตัวชีว้ ดั (KPI)
นโยบาย (๕ เรือ่ ง)
งานวิจยั / องคความรู (๒๕ เรือ่ ง)

๕ ขั้นตอนที่ชัดเจน
มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ

14 ประชุม “การขับเคลือ่ นกรอบคุณวุฒเิ เหงชาติสกู ารปฏิบตั ”ิ 18 ประชุมสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
22 ประชุมเตรียมความพรอมการสัมมนาทางวิชาการ
ระหวางประเทศ ประจําป ๒๕๕๖
คูมือ “การมอบอํานาจและการสงเสริมการกระจายความรับผิดชอบ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก”
คูมือ “ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรแบบพกพา
(แท็บเล็ต)”

23 - 25 ประชุมสัมมนาทางวิชาการระหวางประเทศ ประจําป ๒๕๕๖
ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย”
หน.กลุมสงเสริมเเละ
ประเมินการบังคับ
ใชกฎหมายการศึกษา
(สวัสดิ์)

คูม อื “แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิตบิ คุ คลและวิธกี ารดําเนิน
การระบบสิทธิประโยชนทางการศึกษา”

หน.กลุม พัฒนากฎหมาย
การศึกษา
(ณัฐวุฒิ)

กรอบและทิศทางการวิจยั ทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)
เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล

หน.กลุมวิจัยเเละ
สงเสริมการวิจัย
(อุษา)

รายงานการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย
รายงานสภาวการณดานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
สถิตกิ ารศึกษาของประเทศไทย ปการศึกษา ๒๕๕๔
สถิตกิ ารศึกษาของประเทศไทย ปการศึกษา ๒๕๕๕

หน.กลุ ม สถิ ติ เ เละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
(สิริวรรณ)

แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานความกาวหนา
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ รองรับการบริหารงาน ของ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
บทวิเคราะหและขอเสนอแนะแนวทางการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
เคลื่อนที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู (Mobile Learning Policy
Guideline: Thailand Experience)

ผอ.สํานักพัฒนา
กฎหมายการศึกษา

แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
รายงานการดําเนินงานของกรรมการสภาการศึกษาและอนุกรรมการ
สภาการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
เเนวทางการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
ยุทธศาสตรการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
บทวิเคราะหและขอเสนอแนวทางในการจัดทําแผนผลิตและพัฒนาครู
ผูแนะนํา (Coach) เพื่อเตรียมกําลังคนในทุกระดับการศึกษารองรับ
การเปนประชาคมอาเซียน

ผอ.สํานักอํานวยการ

หน.กลุม นโยบายงบประมาณ
(พัชราภรณ)

เลขาธิการ
สภาการศึกษา
ผอ.สํานักวิจัยเเละ
พัฒนาการศึกษา

หน.กลุม งานตรวจสอบภายใน
(จิราพร)
หน.กลุมพัฒนาองคกร
(พิจารณา)

ผอ.กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร

หน.กลุมความรวมมือ
กับตางประเทศเเละ
วิเทศสัมพันธ
(ประภา)

หน.กลุม นโยบายเเละ
แผนการศึกษามหภาคเเละ
กิจการสภาการศึกษา
(สุชาดา)

หน.กลุม นโยบายเเละแผน
การศึกษาเฉพาะดานเเละ
การบริหารจัดการศึกษา
(พรพิมล)

บทวิเคราะหและขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการ
ประสบการณปฐมวัย เพือ่ บรรจุลงในคอมพิวเตอรแบบพกพา (แท็บเล็ต)
สําหรับเด็กปฐมวัย (๓ - ๕ ป) ครู ผูดูแลเด็ก และพอแม ผูปกครอง

หน.กลุม ประเมินผล
ดานการจัดการเรียนรู
(ทวีพร)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (๐ - ๕ ป) ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ชวง
ครึ่งแผน พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔

สีเขียว ๓๐
สีเขียว หมายถึง ผลงานเเลวเสร็จ/หรือใกลจะเเลวเสร็จ

รายงานตนทุนผลผลิตตอหนวยตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง
รายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณ
ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการของสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน
๙ เดือน ๑๒ เดือน)

รองเลขาธิการ
สภาการศึกษา

หน.กลุม บริหารเเละ
จัดการยุทธศาสตร
(ศิริพร)

ผอ.สํานักนโยบาย
ความรวมมือ
กับตางประเทศ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานประจํ า ป ๒๕๕๖ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
(ผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก)

รายงานประจํ า ป ๒๕๕๖ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
(ผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือนหลัง)

ผอ.สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคล
หน.กลุม พัฒนาบุคลากร
(คํารณ)

แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร ๔ ภูมิภาค ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

หน.กลุม พัฒนานโยบาย
เเละยุทธศาสตรดา น
การศึกษากับตางประเทศ
(ขนิษฐา)

แผนปฏิบตั กิ ารตามแผนยุทธศาสตรชาติดา นเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาล

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๕๖

จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของตัวชี้วัด (KPI) ตามขั้นตอน

รายงานประจําป ๒๕๕๕ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หน.กลุม พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาเเละพัฒนา
การเรียนรู
(อรุณศรี)

แนวทางการแกปญหาความรุนแรงในสถานศึกษา

นําเสนอผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด (KPI)

หน.กลุม บริหารการคลัง
(ธัญวรรณ)

บทวิเคราะหและขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให
ความสําคัญกับการศึกษาเปนลําดับเเรก (Education First)
รายงานสองทศวรรษพันธกรณีของประเทศไทยเพื่อบรรลุเปาหมาย
การศึกษาเพื่อปวงชน

กํากับและติดตามประเมินผลตัวชี้วัด (KPI)

ถอดบทเรียนการพัฒนาการเรียนรูเ พือ่ สรางสรรคดว ยปญญา
ผอ.สํานักนโยบาย
เเละแผนการศึกษา

การสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูเ พือ่ สรางสรรคดว ยปญญาสูส ถานศึกษา

ผอ.สํานักมาตราฐาน
การศึกษาเเละพัฒนา
การเรียนรู

รองเลขาธิการ
สภาการศึกษา

รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรือ่ ง การพัฒนาการเรี
ยนรูเ พือ่
st
สรางสรรคดว ยปญญาแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ ๑ (The 1 Thailand
Constructionism Symposium 2013)
หน.กลุม สงเสริมการเพิม่
โอกาสทางการศึกษา
เเละการเรียนรูต ลอดชีวติ
(ประภาพรรณ)

หน.กลุ ม พั ฒ นาครู
คณาจารย เเละบุคลากร
ทางการศึกษา
(สมรัชนีกร)

ผอ.สํานักประเมินผล
การจัดการศึกษา
หน.กลุมประเมินผล หน.กลุมประเมินผล
ดานการบริหารเเละ การศึกษามหภาค
การจัดการศึกษา
(เกื้อกูล)
(สุวิมล)

รายงานการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ตาม
นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล ป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖

ผอ.สํานักสื่อสาร
สาธารณะ

หน.กลุมยุทธศาสตร
หน.กลุม ประชาสัมพันธ การสื่อสารองคกร
(ทัศนวลัย)
(ใกลตา)

รายงานการดําเนินงานสือ่ สารประชาสัมพันธกจิ การของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สรุปผลการดําเนินงาน
สีเหลือง ๑๐
สีเหลือง หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ

หลักสูตรวาดวยคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ การปองกันการทุจริต สําหรับเด็ก
และเยาวชน
การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพเยาวสตรี ในสถานศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
การจัดทํากรอบแนวทางการดําเนินงานเพื่อการจัดทําขอเสนอการจัดทํา
ระบบการสะสมผลการเรียน (Credit Bank System) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
รายงานการวิจยั และพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผูบ ริหารสถานศึกษา
แบบใช โรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ ๒
บทวิเคราะหสถานภาพการพัฒนาครูทง้ั ระบบและขอเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาครูเพือ่ คุณภาพผูเ รียน
การพัฒนาครูเพือ่ เตรียมความพรอมรองรับการประเมินโครงการประเมิน
ผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
การจัดทํากรอบสมรรถนะของครูเพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน
ความรวมมือระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ใน
การสรางภาวะผูนําการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับ
ครู ผูบริหาร และครูผูสอนในศูนยการเรียนรูชุมชนของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร

สีเเดง ๖
สีเเดง หมายถึง ระยะเริ่มทําหรืออาจลมเลิกภายหลัง

